
 
 
 
 

 

 واکسن کنید! t Bau-huis‘خود را در 
 

تنها برای  شوید. به همین دلیل مهم است که خود را واکسن کنید. نه  بیماراگر به کرونا مبتال شوید، ممکن است خیلی شدید 
 سالمتی خودتان بلکه برای حفاظت از اعضای خانواده و دوستان خود این کار را انجام دهید. 

 
 

 نامه دعوت 

 
دو هفته قبل از تاریخ  نامه را  این دعوت  ای جهت انجام واکسن ارسال خواهد شد.نامهبه شما دعوت  آیندههای ها یا ماهدر هفته 

و ایمیل   اس ام اس مراجعه به مرکز واکسیناسیون دریافت خواهید کرد. اگر دولت مشخصات تماس شما را داشته باشد، همچنین 
 نیز دریافت خواهید کرد. 

 
مراجعه کنید. این کار را با   www.laatjevaccineren.be/registratieبرای تأیید و یا تغییر تاریخ قرار واکسن به وبسایت  

   (انجام دهید.  037609010 یو یا از طریق تماس با شماره  (QR-codeآر )-خود، از طریق اسکن کردن ُکد کیوموبایل هوشمند  

 
خود تماس بگیرید و بپرسید که آیا   خانواده   داکترراجعه به مرکز واکسیناسیون را ندارید؟ باز هم با امکان م صحیآیا به دالیل 

 هست.  خانهامکان انجام واکسن در  

 
 

 مرکز واکسیناسیون در کجاست؟ 
 

شوند. این  واکسن می Slachthuisstraat 60 سرک واقع در   t Bau-huis‘در مرکز واکسیناسیون  Sint-Niklaas باشندگان

و استشن ترن   De Lijnبایسکل بیایید. استشن بَس شود پای پیاده و یا با قرار دارد. توصیه می  استشن ترنمرکز در پشت 

NMBS  .در نزدیکی این مرکز قرار دارد 

 
کمک بخواهید و این   تاناگر برای راه رفتن نیاز به کمک شخص دیگری دارید، سعی کنید اول خودتان از دوستان و آشنایان 

تماس بگیرید. ما انتقال افرادی که   037609010 فونی تل ی به شماره  t Bau-huis‘حل کنید. اگر مشکل حل نشد، با  مشکل را 

 پرداخت شود. گیریم. برای این کار باید هزینه کمی ی شان دشوار است را به عهده مراه رفتن برای 

 
 

 واکسیناسیون در وقت مراجعه به مرکز 
 

 . رسپشن1

 
 تان بیاورید:این مدارک را همراه  -

 آی دی کارت  -

 الکترونیکی تکتنامه و یا دعوت  -

 
تان دشوار است و یا استرس دارید و به هر  های خود را ضدعفونی کنید. در صورتی که راه رفتن برای ماسک بپوشید و دست  -

 همراهی کند. تواند شما را دلیل دیگری، یک شخص دیگر می 

 
شود. سپس یکی از  ل می وتان کنترکند. همچنین دمای بدنبررسی می  مشخصات هویتی و قرار شما را  پرسونالنیکی از  -

 کند.راهنمایی می طبیبه بخش   ن شما را پرسونال

 

 طبی.  بخش  2

 
پرسیده  تانصحی ی وضعیت  هایی دربارهشود و همچنین از شما سؤال ی واکسن داده می درباره  معلوماتیدر اینجا به شما  -

 شود. می

http://www.laatjevaccineren.be/registratie


 
 
 
 

 

 
 شود. دوم داده می  پیچکاریبه شما یک وقت دیگری برای  -

 
 است.  t Bau-huis‘توانید در صف اتاق واکسیناسیون بایستید. این صف در سالن بزرگ  در پایان می -

 
 

 . اتاق واکسیناسیون3

 
کوتاه  شود.به همین دلیل لطفاً لباس آستینی بازوی شما تزریق میشود. واکسن در ناحیه در این اتاق به شما واکسن تزریق می

 آسانی بتوانید بازوی خود را برای واکسن برهنه کنید.  بپوشید و یا لباسی بپوشید که به 
 

 برای حفظ حریم خصوصی شما، اتاق واکسیناسیون کامالً بسته است. 

 
 

 . سالن استراحت 4

 
دقیقه استراحت کنید و تحت نظر باشید. حتماً این کار را انجام دهید. در موارد استثنائی ممکن است   15بعد از واکسیناسیون باید 

 واکسن باعث عوارض، مانند خارش یا درد عضالت، شود. اگر این موارد پیش بیاید
 رسیدگی کنیم. بسیار زود توانیم ما می

 
 

 تاسیستان 

 
-t Bau‘ی تلیفون ا خود بیاورید. همچنین از شمارهتوانید یک همراه ب تان از نظر احساسی تنها آمدن دشوار است، می اگر برای 

huis  و اشخاص دیگر ممنوع است.  اطفالتان یک همراه بدهند. آوردن توانید درخواست کنید برایمی 

 
 

 تزریق دّوم
 

اینکه چه مدت بعد  انجام خواهد شد.  t Bau-huis‘دّوم نیز نوشته شده است که آن هم در  وقت تان تاریخ در کارت واکسیناسیون

  14تا  10شوند. ها فقط یک بار تزریق می شود، بستگی به نوع واکسن دارد. برخی واکسناز تزریق اول، تزریق دّوم انجام می

 کند.روز بعد از اتمام واکسیناسیون، واکسن به بهترین نحو از بدن شما در برابر ویروس کرونا حفاظت می 

 
 

 بیشتر  معلومات 
 

‘t Bau-huis 

 vaccinatiecentrum@sint-niklaas.be، ایمیل: 037609010ی تماس: ماره ش

 
Stadhuis 

 . 12.15تا  8.15، هر روز کاری از ساعت 037783000ی تماس: شماره 

 . 16.00تا  13.30شنبه، چهارشنبه و جمعه همچنین از ساعت در روزهای سه 

 
Welzijnshuis 

 . 12.15تا  8.15ساعت ، هر روز کاری از 037783000ی تماس: شماره 

 . 16.30تا  13.30شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه همچنین از ساعت در روزهای سه 


